Terasové systémy od

Pergoly, spojené stenou (fasádou)
Najvyššia trieda medzi pergolami s pevnou strešnou
krytinou. Moderné bezúdržbové hliníkové prístrešky
nad vchodové dvere, ideálne riešenie na prestrešenie vchodu domu. Prístrešky ponúkajú nadčasové a
elegantné minimalistické línie a skutočne masívnu

Prístrešok na terasu

konštrukciu, ktorú tvoria hliníkové profily s rozmermi
140x140mm a hrúbkou 4mm. Súčasťou prístrešku je
integrovaný dažďový zvod s rozmermi 160x160mm.
Jedinečnosť jej dodávajú jemné linky vedúce po celej
dĺžke profilov.

Prístrešky pre autá

3000 x 2500mm ... 3 618 €

5000 x 3000mm ... 5 187 €

Prístrešok nad vch. dvere

už od 1410 x 1000 mm ... 1 656 €

Ceny sú s DPH bez montážu a inštalačného materiálu.

Strecha PR špeciálne High – tech sun protection
Klimatický komfort a ideálna ochrana pred slnečným žiarením. Krytina odráža až 46% slnečných lúčov
naspäť do atmosféry a neprehrieva
tak plochu terasy, ako je to pri bežných typoch presvetľovacích polykarbonátových krytín či skla. Na
terase vytvára polotieň, ale pritom

BIOpergoly
za reálne ceny

zachováva dostatočnú svetlosť v
miestnosti nadväzujúcej na pergolu. Maximálny komfort a pohodlie
na terase.
Klimatický komfort takto prekrytého priestoru pergoly je na vysokej
úrovni a teplota v ňom je príjemná aj počas horúcich dní. Napriek
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Štandardné farby

tomu, že krytina zabraňuje vzniku
oslnivého osvetlenia, má pomerne
vysoký prestup svetla.
• vynikajúce tepelnoizolačné
vlastnosti
• vysoká priestupnosť svetla
• účinný samočistiaci efekt
• záruka 10 rokov

ZIP SCREEN rolety
na terasové systémy

2+1

GRÁ

TIS

Akcia do
konca mája
ku každej záväznej
objednávke pergoly získate akciu
2+1 na screenové rolety

EXTERNÉ ŽALÚZIE
na terasové systémy

C80

S90

CELOHLINÍKOVÉ ROLETY
na terasové systémy

Z90

Titan 90

Rámové systémy

Bezrámové systémy

Posuvné rámové a bezrámové sklenené terasové steny
6,8mm hrubé štandartné, dvojité, lepené, thermo sklá
Vďaka posuvným terasovým systémom môžu byť vaše terasy funkčné
a pohodlnejšie v každej sezóne. Domácnosti a podniky ich zvyčajne
uprednostňujú.

Rámové tenšie

Rámové hrubšie a decentnejšie

Izolačné
dvojsklo
Thermo
jednosklo

Bezrámové systémy

DA-51 HST

DA-77 HST

DA-51 ST

DA-40ST

Harmonikové dvere

Visoglide Plus

Ultraglide HST

MB-59HST

MB-77HST

PVC-Smart Slide HST

Tieniaca technika

Okná

Garážové brány

Oplotenie
a pohony

Exkluzívne
vchodové dvere
UV ČISTIČKA VZDUCHU

Klimatizácie

od 10 – do 75m2 až do 600m3/h

Záruka od 3 až do 5 rokov
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stop vírusom
Montážna sada obsahuje
1m medené potrubie, 1x konzolu,
montáž cena už od 288 € s DPH

stop baktériám
stop plesni
stop alergénom

KOMPRESSOR

stop prachu
stop dymu

Vzorkovňa a sklad

Hviezdna ulica 769
929 01 Veľké Dvorníky
email: korrekt@korrektm.sk
tel.: +421 905 336 595
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www.korrektsk.sk

– iónová technológia
sterilizuje vzduch – ničí
baktérie, generuje čerstvý
vzduch, neutralizuje pach

Infolinka

Záručný
a pozáručný servis
info@korrektsk.sk
+421 905 328 939
ponuky@korrektsk.sk

